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Porque escolher Coberline?
A Coberline® é uma empresa que atua há vários anos no ramo de coberturas, tendo como especialidade as 
coberturas com sistema abre e fecha. A fim de manter o padrão de qualidade, a Coberline® desenvolveu 
diversas peças e mecanismos, que impactam positivamente na utilização das coberturas.
A estrutura das coberturas Coberline® são produzidas 
em alumínio com liga especial, desenho próprio e 
reforço interno, além do revestimento na pintura 
eletrostática. Estes detalhes foram pensados como 
identidade visual e diferencial de qualidade, pois além de 
um visual mais moderno, a cobertura possui uma 
resistência maior com um peso menor, o que ajuda a não 
comprometer a estrutura predial onde é instalada a 
cobertura.

Seu desenho patenteado diferencia a cobertura 
Coberline® das demais, pois nossas telhas são estreitas, o 
que minimiza as sombras quando a cobertura está 
aberta, além de garantir a segurança do cliente, pois não 
há a possibilidade de passagem de pessoas por entre os 
vãos das lâminas.

Nossas telhas são feitas 100% de policarbonato, não há a moldura em alumínio como as algumas opções no 
mercado. Por nossas telhas serem fabricadas com um policarbonato espesso, o processo de dobra 
mecânico garante a não deformidade das telhas, por isso não há necessidade dessas molduras que mantém 
o formato das telhas.

Nossas telhas são fabricadas em alumínio, 
revestido em pintura eletrostática que 
acompanha a cor da estrutura. 

Além da opção em alumínio, temos a opção das telhas 
em policarbonato. Fabricadas com policarbonato de alta 
performance, compacto cristal, com espessura de dois 
milímetros e proteção U.V. em ambos os lados, que evita 
o amarelamento das lâminas mesmo com a cobertura na 
posição aberta. Esta opção garante a iluminação natural 
mesmo com a cobertura fechada. 
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Todos esses diferenciais são acompanhados por um 
sistema de travamento que só permite a abertura da 
cobertura pelo lado de dentro, mais um item de 
segurança pensado para nossos clientes.

Os itens móveis são fixados com rebites e parafusos de nylon 
auto lubrificante. Esses materiais foram desenvolvidos para 
aumentar a vida útil da cobertura, garantindo o mínimo de 
manutenção. O nylon é um plástico nobre com alta 
performance e longa durabilidade, por essas características, 
este material também foi selecionado para ser utilizados nos 
“carrinhos” que movimentam as telhas. 

Todas as peças de fixação nas paredes e de acionamento da cobertura são 
feitas em alumínio, com liga diferenciada, assim dispensamos o uso de ferro 
ou aço, o que elimina oxidação na estrutura e/ou engripamento mecânico do 
sistema de abertura.

Por confiar em nossos produtos e em todos os materiais utilizados, a Coberline® garante ao cliente o 
funcionamento e as peças de sua cobertura por 5 (cinco) anos. Garantimos o que há de melhor no 
segmento de coberturas abre e fecha.

Além de todas as qualidades técnicas, a Coberline® se compromete com seu cliente dando suporte direto, 
desde o momento da venda até a instalação, além de garantir a manutenção permanente da cobertura, 
mesmo após o término da garantia.

Por esses e outros diversos motivos, invista com a Coberline® e aproveite essa nova experiência.

Nossas estruturas e telhas são acompanhadas por calhas e rufos de alumínio na cor da estrutura. Os 
elementos de fixação das partes fixas são de rebites de alumínio na cor da estrutura (quando solicitado 
na cor padrão) e parafusos galvanizados. 


